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O que foi feito para mudar essa realidade?

Histórico do projeto Sirc

- Agenda Social do Registro Civil de Nascimento e Documentação Básica (Decreto 6.289/2007) 

Principais Iniciativas estruturantes – ações de médio e lon go prazo

� Desenvolvimento do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil – Sirc

� Criação do CNS – Sistema Justiça Aberta CNJ

� Criação da matrícula única dos atos registrais – CNS, acervo, tipo de serventia (RCPN), ano, tipo do
livro, nº livro, nº folha, nº termo e DV



Sirc

O Sirc é uma base de governo que tem por
finalidade captar, processar, arquivar e
disponibilizar dados relativos a registros de
nascimento, casamento, óbito e natimorto,
produzidos pelos cartórios de registro civil das
pessoas naturais, permitindo a recuperação dos
dados e controle da movimentação dos cartórios.
(Decreto 8270, de 26 de Junho de 2014)

- Promover o aperfeiçoamento da troca de 
dados entre as serventias de registro civil de 
pessoas naturais e o Poder Público;
- Promover a interoperabilidade entre os 
sistemas das serventias de registro civil de 
pessoas naturais e os cadastros 
governamentais;
- Padronizar os procedimentos para envio de 
dados - pelas serventias de registro civil de 
pessoas naturais ao Poder Executivo federal.

OBJETIVO ATRIBUIÇÕES



Comitê Gestor

MTb
Ministério do Trabalho

SDH
Secretaria de Direitos Humanos 

MDSA
Ministério do Desenvolvimento

Social e Combate à Fome

MF
Ministério da Fazenda

MJC
Ministério da Justiça e Cidadania

MRE
Ministério das Relações 

Exteriores

MS
Ministério da Saúde

MD
Ministério da Defesa 

IBGE
Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística 

INSS
Instituto  Nacional do

Seguro Social 

MPDG
Ministério do Planejamento

Arpen Brasil Anoreg/BR

CNJ
Conselho Nacional da Justiça



Sirc – base normativa

Lei nº 11.977 , de 7 de julho de 2009
Artigos 39 a 41 – Institui o sistema de registro eletrônico e dá outras providências.

Decreto nº 8.270 , de 26 de junho de 2014
Institui o Sistema Nacional de Informações de Registro Civil – Sirc e seu Comitê Gestor, e dá 
outras providências.

Resoluções do Comitê Gestor e outras normas.

Grupo Técnico Executivo



� 7.379 cartórios enviaram informações em 2017

� 11.521.891 registros, sendo: 
6.433.356 nascimentos, 
2.562.463 casamentos, e 
2.526.072 óbitos

� Adesão de 100% dos estados

� Objetivo - qualidade da informação e integração
com outros cadastros

Sirc em números



Brasil: 7.716 cartórios RCPN – dados do CNJ
95% já enviam dados pelo Sirc em 2017

Sirc em números



Sirc em números
Registros Civis 2016 - totais

I) Nascimentos – 2.475.824 II) Óbitos – 1.200.362 (exceto fetais)

fetais – 15.763 menores de 1 ano – 36.934

1 a 9 anos – 7.953 10 a 19 anos – 22.685 

20 a 49 anos – 188.152 50 a 79 anos – 587.403 

80 a 99 anos – 333.084 acima de 100 anos – 8.099

mulheres entre 10 e 49 anos – 60.238

óbitos sem data de nascimento – 31.809



Sirc – perspectivas e desafios da qualidade



Sirc – perspectivas e desafios da qualidade



Cenário com o Sirc
FONTE: DRD

� Gestão integrada

� Segurança da informação

� Atividades de captação e o tratamento dos dados realizadas com o apoio de uma plataforma digital

� Fluxo que conecta os cartórios aos ambientes de governo eletrônico do Estado brasileiro

� Dados de registro civil protegidos e recuperáveis em meio digital

� Qualificação das bases de dados governamentais

� Apoio às políticas públicas

� Instrumento para coibir fraudes na concessão de benefícios e crimes como falsificação e tráfico de 
pessoas
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